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ع��اد اىل بغ��داد، االربعاء املا�ض��ي قادمًا م��ن بلغاريا، 
وفد منتخ��ب ال�ضباب للكرة الطائرة بعد اختتام مع�ضكره 
التدريب��ي الذي اقيم هناك، وا�ضتمر مل��دة 3 ا�ضابيع، يف 
اطار اال�ضتعداد والتح�ضري للم�ضاركة يف ت�ضفيات بطولة 

اآ�ضيا التي �ضتقام يف البحرين نهاية متوز اجلاري.
واعرب مدرب منتخب ال�ضب��اب، �ضعد يحيى، يف ت�رصيح 
املع�ضك��ر  لنج��اح  الكب��ري  ارتياح��ه  ع��ن  ل�)املالع��ب( 
التدريب��ي الذي اقي��م يف جتمع ريا�ض��ي متكامل تتوفر 
في��ه كل مقوم��ات النج��اح، حي��ث �ضم��ل اج��راء وحدات 
تدريبي��ة مكثفة مبعدل مرتني يف اليوم، �ضباحًا وم�ضاًء، 
تخللته��ا وح��دات عالجي��ة وعر���ض افالم ع��ن ا�ضاليب 
التدريب احلدي��ث، واداء مهارات اللعب��ة اال�ضا�ضية، ومن 

ثم معاجلة االخطاء.
وق��ال املدرب، �ضعد يحي��ى: ان املع�ضك��ر التدريبي الذي 
اقيم يف املجم��ع الريا�ضي القريب من العا�ضمة �ضوفيا 
ق��د ت�ضمن اجراء 6 مباربيات جتريبية، 5 منها مع فرق 
االندية البلغاري��ة، واملباراة ال�ضاد�ضة كانت مع منتخب 
اي��ران لل�ضباب، الذي كان هو االخ��ر يع�ضكر يف بلغاريا، 
وق��د انتهت 3 مباريات منها بالفوز، حيث كانت الفائدة 
كب��رية م��ن دخ��ول ه��ذا املع�ضك��ر، والت��ي عم��ت جميع 

الالعبني.
وا�ضاف: ان منتخب ال�ضباب �ضيوا�ضل وحداته التدريبية 
خ��الل الن�ضف االول من متوز اجل��اري، ومن املنتظر ان 
يخو�ض مباريات جتريبية مع املنتخب الوطني الذي هو 
االخ��ر �ضيع�ضكر يف قاعة ال�ضعب، وذلك يف اطار ا�ضتعداد 
وحت�ض��ري املنتخبني لبطولتي اآ�ضيا عل��ى اأمل اال�ضتعداد 

االف�ضل لهاتني املهمتني الدوليتني.

اأع��رب االأوروجوياين لوي�ض �ضواري��ز، مهاجم بر�ضلونة، عن اأ�ضفه خلروج زميله 
االأرجنتين��ي ليونيل مي�ضي، من مناف�ضات كاأ���ض العامل 2018 برو�ضيا. وودع 
املنتخب االأرجنتيني مناف�ضات مونديال رو�ضيا، بعد اخل�ضارة اأمام فرن�ضا )-3
4(، اأم�ض ال�ضبت، يف دور ال�16. وقال �ضواريز، يف ت�رصيحات نقلتها �ضحيفة 
"�ضبورت" االإ�ضبانية، اإن مي�ضي مير بفرتة �ضيئة ومعقدة يف الوقت احلايل، بعد 
�ضي��اع حلم كاأ�ض الع��امل. واأردف: "مي�ضي �ضديقي ورفيقي، و�ضاأ�ضجعه دائًما، 
وعليه اأن يرفع راأ�ضه". وعن تاأهل منتخب بالده للدور ربع النهائي على ح�ضاب 
الربتغ��ال )1-2(، ق��ال: "يف هذه املرحلة من البطول��ة، علينا تقدمي مباريات 

قوي��ة للتاأهل لالأدوار املقبل��ة، واأ�ضكر كافاين مل�ضاعدت��ه يف التاأهل". وردا 
على �ض��وؤال ب�ضاأن الفرق املر�ضحة حل�ضد اللق��ب، اأجاب: "اإ�ضبانيا 

م��ن الف��رق املر�ضحة للف��وز بالبطول��ة، فهم لديه��م العديد من 
��ا م��ن الف��رق املر�ضحة  الالعب��ني الرائع��ني، ومنتخبن��ا اأي�ضً
للفوز بالبطول��ة". و�ضوهد هداف منتخ��ب اأوروجواي وفريق 
بر�ضلون��ة لوي���ض �ضواري��ز، ويف يده كاأ�ض من م���رصوب املّتة 

ال�ضه��ري يف اأم��ريكا اجلنوبي��ة، وذلك قبل مب��اراة منتخب 
بالده اأمام الربتغال يف ثمن نهائي كاأ�ض العامل. 

ويتن��اول الكث��ري م��ن الالعب��ني املعروفني 
م���رصوب املّت��ة قب��ل املباري��ات، ومن 

اأنط��وان  الفرن�ض��ي  ه��وؤالء،  اأ�ضه��ر 
جريزم��ان. خ��الل كاأ���ض الع��امل 

لك��رة الق��دم يف الربازيل عام 
ب��الده  اىل  ع��اد   ،2014

ب�ضكل خمز ب�ضب��ب واقعة 
ع�ض��ه ملناف���ض،  وقبلها 
تعم��د  �ضن��وات،  باأرب��ع 
بي��ده م��ن  الك��رة  اإبع��اد 

عل��ى خ��ط املرم��ى ليمنع 
هدف��ا لغان��ا حرمه��ا م��ن 

بل��وغ ال��دور قب��ل النهائي 
يف ن�ضخ��ة جن��وب اأفريقي��ا. 

لكن لوي�ض �ضواريز الذي كان 
الفت��ى امل�ضاغ��ب الأوروجواي 

ذات يوم، ح���رص اإىل رو�ضيا وهو 
اأك��ر حكمة وق��اد فريق��ه لبداية رائعة 

يف ن�ضخة 2018.

تنطل��ق اليوم االثن��ني مباريات اجلولة 35 م��ن الدوري الك��روي املمتاز باإقامة 
مب��اراة واحدة جتمع فريقي احل�ض��ني وال�ضناعات الكهربائي��ة جتري على ملعب 
التاجي، املباراة �ضتكون �ضعبة على فريق احل�ضني الذي يحتل املركز 17 بر�ضيد 
27 نقط��ة، وال��ذي يعاين تواجده يف املنطقة احلم��راء، فيما �ضيلعب ال�ضناعات 
�ضاح��ب الرتتي��ب 13 بر�ضي��د 40 نقط��ة م��ن دون �ضغ��وط بع��د ان مترك��ز يف 
املناط��ق الدافئة، وتتوا�ضل املناف�ضات يوم غد الثالثاء باإقامة 7 مباريات، ففي 
قم��ة مباريات اجلولة التي يحت�ضنها ملعب ال�ضناع��ة لقاء فريقي النفط و�ضيفه 
ال�رصط��ة، ويف املباراة الثاني��ة يتواجه فريقا الزوراء و�ضيفه ال�ضماوة على ملعب 
ال�ضع��ب ال��دويل، وي�ض��د فريق امانة بغ��داد الرحال �ضوب حمافظ��ة الب�رصة للقاء 
فري��ق امليناء الب�رصي على ملع��ب املدينة الريا�ضية، ويف ملعب التاجي �ضيكون 
لق��اء احلدود والقوة اجلوي��ة، وي�ضيف ملعب عفك لقاء اهل ال��دار فريق الديوانية 
وج��اره فريق كربالء، و�ضيكون ملعب الزبري م�رصحًا ملباراة ديربي الب�رصة الذي 
يجم��ع فريقي البحري ونفط اجلنوب، املباراة �ضتحمل طابع الندية واالثارة نظراً 
حل�ضا�ضيته��ا، ويف ملع��ب مي�ض��ان الدويل �ضيك��ون لقاء ال�ضقيق��ني النفطيني، نفط 
مي�ض��ان ونف��ط الو�ضط، ويحتل نفط الو�ضط املركز الثام��ن بر�ضيد 47 نقطة، فيما 
ميتل��ك نفط مي�ضان 41 نقط��ة يف املركز العا�رص، وتختت��م مواجهات اجلولة يوم 
االربع��اء باقامة املباراتني املتبقيت��ني، االوىل جتمع الطلبة والنجف على ملعب 

ال�ضعب الدويل، والثانية بني الكهرباء وزاخو على ملعب التاجي.

المكسيك واليابان تصطدمان بقوة البرازيل وبلجيكا في ثمن نهائي المونديال

)الجرونال( تلقيه عروضًا من إنكلترا وإسبانيا وهولندا وتركيا علي عدنان يكشف لـ
نجم المنتخب الوطني

ذك��رت تقاري��ر �ضحفي��ة تركية عن رغب��ة اندي��ة يف الدوري 
الرتك��ي  بالتعاقد مع العب منتخبنا الوطني ونادي اودنيزي 
االيط��ايل علي عدنان خ��الل املو�ضم املقب��ل ، خ�ضو�ضا وان 
الالع��ب يحظى باهتمام كب��ري من قبل االندي��ة الرتكية التي 
ق��دم امامه��ا م�ضتوي��ات جيدة خ��الل فرتة احرتاف��ه مع ريزا 

�ضبور الرتكي قبل اربعة موا�ضم .
واف��ردت �ضحيف��ة  “Yeni خ��رب” الرتكية  خ��ربا عن رغبة 
نادي قونيا �ضبور يف �ضم الالعب علي عدنان اىل �ضفوفها ، 
وانها حتاول اجراء املفاو�ضات مع نادي اودنيزي االيطايل 
الذي ميتل��ك البطاقة الدولي��ة لالعب خ�ضو�ض��ا وانه متعاقد 
مع��ه ملدة 5 موا�ضم ، ق�ضى منها ثالث موا�ضم يف الكاليت�ضو 

االيطايل . فيما اهتمت ادارة نادي ب�ضكتا�ض الرتكي بالتعاقد 
اي�ض��ا مع علي عدنان ، واعادته من جديد اىل الدوري الرتكي 
ال�ضيما وانها �ضب��ق وان عر�ضت على ادارة ريزا �ضبور التعاقد 
م��ع الالعب خالل فرتة تواج��ده معها ، اال ان ادارة ريزا �ضبور 
بالغت كثريا يف العائد املادي للعقد ، حيث طالبت مببلغ كبري 
للغاي��ة مقابل اال�ضتغناء عن خدمات��ه . ومل تعرف لغاية االن 
الوجه��ة املقبل لالعب عل��ي عدنان ، اذ ان��ه يرغب باالنتقال 
اىل خو���ض جتربة احرتافية جدي��دة بعيدا عن نادي اودنيزي 
االيطايل ، ال�ضيما وان هناك الكثري من العرو�ض التي و�ضلته 
خ��الل الف��رتة املقبلة من اندي��ة ا�ضبانية وانكليزي��ة ورو�ضية 
، حي��ث م��ن املوؤمل ان يدر���ض هذه العرو�ض ب�ض��كل جيد قبل 
اختي��ار الن��ادي الذي �ضيمثل��ه يف املو�ضم املقب��ل .وال ميانع 
نادي اودنيزي يف بيع الالعب علي عدنان اىل ناد اخر ، ح�ضب 

االتفاق الذي جرى بني الطرفني ، لكن ادارة النادي تريد بيعه 
وف��ق املبلغ الذي تطالب ب��ه لال�ضتفادة من عملية انتقاله من 
�ضفوف فريقها خ�ضو�ضا بعد ان تبقى له مو�ضمني مع النادي 
. وي�ضتح��وذ عدن��ان على اهتم��ام عدد من االندي��ة االوروبية 
متهي��داً للتعاق��د معه يف ف��رتة االنتقاالت ال�ضيفي��ة اجلارية. 
واأف��اد م�ض��در مقرب م��ن الالعب يف حدي��ث ل�)اجلورنال( اإن 
"عل��ي عدن��ان ي�ضتحوذ على اهتمام اندي��ة نابويل االيطايل 
وا�ضباني��ول اال�ضباين و واتف��ورد االنكليزي من اجل �ضمه يف 
فرتة االنتقاالت ال�ضيفي��ة املقبلة". من جانبه اأكد عدنان يف 
حدي��ث ل�)اجلورن��ال(، "خالل الفرتة ال�ضابق��ة ان�ضب تركيزي 
لتق��دمي م�ضتوي��ات كب��رية مع فريق��ي اودينيزي حت��ى نهاية 
املو�ض��م". وا�ض��اف "نع��م تلقي��ت ع��دة عرو���ض اوروبية من 
انكل��رتا وا�ضبانية وتركيا و�ضاأخذ وقتي يف التفكري قبل اتخاذ 

ق��راري النهائ��ي، قب��ل املوافق��ة عل��ى العر�ض ال��ذي ير�ضي 
طموح��ي وتطلعاتي". يذك��ر اأن عدنان ق��دم م�ضتويات كبرية 
رفق��ة فريق��ه اودينيزي، حيث يعد احد االعم��دة اال�ضا�ضية يف 
ت�ضكيلة املدرب ما�ضيمو اودو. وح�ضد مدافع املنتخب الوطني 
ون��ادي اوديني��زي، علي عدن��ان، على اعلى تقيي��م يف فريقه 
خ��الل مو�ض��م 2017/ 2018. ذو ال���24 عام��ًا ح�ضل على 
تقيي��م 7.10 بعدما لعب 18 مب��اراة يف الدوري االيطايل، 5 
منه��ا كبديل، حي��ث لعب 1670 دقيقة �ضن��ع خاللها هدفني 
وتلق��ى 4 بطاقات �ضفراء ون�ضبة ا�ضتحواذ 70.4 % وحت�ضل 
على اف�ضل العب يف املباراة ملرة واحدة. ولعب �ضاحب الرقم 
53 كجناح اي�رص يف 11 مباراة، فيما لعب يف مركز املدافع 
االي���رص الرب��ع مباريات ولعب كالعب و�ض��ط اي�رص ملباراتني، 

فيما لعب كمدافع امين ملباراة واحدة.

اختتام كأس الشيش ألندية العراق تحت 20 عامًا

يواج��ه املنتخ��ب الوطني لك��رة ال�ضلة، م�ض��اء اليوم، 
مواجهة م�ضريية اأم��ام املنتخب القطري يف اجلولة 
االأخ��رية م��ن ال��دور االأول لت�ضفي��ات كاأ���ض الع��امل 

ال�ضني 2019.
وغلف��ت املعنويات العالية تدريب��ات ا�ضود الرافدين 
عل��ى قاع��ة الغرافة يف قط��ر، بعد الف��وز الذي حققه 

على كازاخ�ضتان بنتيجة 50-64، اجلمعة.
يف  الثال��ث  املرك��ز  الوطن��ي  املنتخ��ب  ويحت��ل 

املجموع��ة الرابعة بر�ضيد 7 نق��اط، ويف حال حقق 
الفوز على املنتخب القط��ري �ضيعرب اإىل الدور الثاين 

من الت�ضفيات.
ودعا جنم املنتخب الوطني لكرة ال�ضلة حممد �ضالح، 
زمالئ��ه لن�ضيان نتيجة مباراة كازاخ�ضتان والرتكيز 
على مواجهة قطر يف اجلولة االأخرية من الت�ضفيات 

االأولية ل كاأ�ض العامل ال�ضني 2019.
وق��ال �ض��الح يف حدي��ث ل�)اجلورن��ال( اإن "مباراة 
كازاخ�ضت��ان كان��ت �ضعب��ة عل��ى العب��ي املنتخ��ب 
الوطني"، مبينًا اأن "الالعبني قدموا م�ضتويات رائعة 
يف املب��اراة والبع���ض منه��م كان ينق�ض��ه التوفيق 

فقط".
واأو�ضح بالقول، "يتوجب على ا�ضود الرافدين ن�ضيان 
نتيجة مباراة كازاخ�ضتان والرتكيز فقط على مباراة 

قطر، الأنها بوابة ال�ضعود لكاأ�ض العامل".
وارتق��ى املنتخ��ب الوطن��ي اإىل املرك��ز الثال��ث يف 

املجموعة الرابعة بر�ضيد 7 نقاط.
ويفتق��د ا�ضود الرافدين لالعب��ني حممد �ضالح وعلي 
حامت ب�ضبب االإ�ضابة الت��ي تعر�ضا لها خالل الفرتة 

املا�ضية.
حق��ق املنتخب الوطن��ي لكرة ال�ضلة ف��وزاً مهمًا على 
�ضيف��ه الكازاخ�ضت��اين بتغلبه علي��ه 50-64، حيث 

اختت��م احت��اد املب��ارزة املرك��زي، اأم���ض 
منهاج��ه  يف  التا�ضع��ة  البطول��ة  ال�ضب��ت، 
للع��ام احل��ايل، وذل��ك بتتوي��ج الالعب��ني، 
كرار حيدر حممد و�ضما ح�ضن، بلقبي بطولة 
اندي��ة العراق لفئ��ة ال�ضي�ض حت��ت 20 عاما، 
وذل��ك يف املناف�ض��ات التي اقيم��ت للمدة من 
28 ولغاي��ة 30 حزي��ران املا�ض��ي، و�ضهدت 
م�ضارك��ة نحو 38 العبًا والعب��ة ميثلون اأندية ) 
االت�ضاالت واجلي�ض والعدالة واجلن�ضية واالأرمني 
واحل�ض��ني واحل�ضن��ني والنجدة وامليث��اق والوالء 
والعرب��ي وال�رصط��ة ودجلة وعل��ي الغربي وقلعة 

�ضك��ر من حمافظة مي�ض��ان(. وق��ال رئي�ض احتاد 
املب��ارزة، زياد ح�ض��ن: ان البطولة ه��ي التا�ضعة 
�ضمن منهاج العام احلايل 2018، حيث �ضبقتها 
اقامة 7 بطوالت حملية وواحدة دولية هي كاأ�ض 
بغ��داد الدولية ب�ضالح �ضي��ف املبارزة التي ح�ضد 
لقبه��ا الالعب مرت�ضى ح�ضن، ت��اله زميله حممد 
فاخر. م�ض��رياً اإىل: ان البطولة التي اختتمت اأم�ض 
ه��ي الثانية بفئة �ضالح ال�ضي�ض. وا�ضفرت النتائج 
النهائية عن فوز كرار حيدر حممد باملركز االول 
تاله ح�ضني �ضعد ث��م احلر علي ثالثا وامين حامد 
باملركز الثالث مك��رر، ولفئة ال�ضابات حلت �ضما 
ح�ض��ن اأواًل، تلته��ا زين��ب حي��در ونرج���ض اأحم��د 
ثالث��ة، وماري��ان �ضان��ت باملركز الثال��ث مكرر. 

وك�ض��ف رئي�ض احتاد املبارزة ع��ن منهاج احتاد 
املقبل، مبينا: ان بطول��ة العامل لال�ضلحة الثالثة 
�ضتق��ام يف ال�ض��ني ي��وم 17 متوز اجل��اري، وان 
البطول��ة نف�ضه��ا �ضت�ضه��د م�ضاركة احلك��م الدويل 
العراق��ي ع��الء عب��د اهلل يف اإدارة لق��اءات �ضمن 
مناف�ضاته��ا، فيم��ا تق��ام بطول��ة الق��ارة للرباعم 
اقام��ة  ي�ضبقه��ا  اي�ض��ا  ال�ض��ني  يف  واالأ�ضب��ال 
مع�ضكر تدريب��ي باإ�رصاف االحتاد االآ�ضيوي للعبة 
بالتع��اون م��ع منظم��ة AF ي��وم 10 اجل��اري، 
اإىل جان��ب امل�ضارك��ة يف بطول��ة بوت�ضي. وتابع: 
ان منتخ��ب ال�ضب��اب �ضيقيم مع�ضك��را تدريبيا يف 
اإيران اأو بيالرو�ضيا ب�ضه��ر اأيلول املقبل ا�ضتعداداً 

للبطوالت املقبلة.

فيم��ا ي�ضع��ر منتخب��ا املك�ضي��ك والياب��ان، بال�ضعادة 
للبق��اء حتى االآن يف بطول��ة كاأ�ض العامل بعد ال�ضعاب 
التي واجهها كل منهما يف م�ضريته بالدور االأول )دور 
املجموعات( يف البطول��ة، ال يفكر املنتخب الربازيلي 
مب��ا م��ر ب��ه يف البطول��ة حت��ى االآن بق��در تفكريه يف 
االأدوار املقبل��ة. ويتطلع املنتخ��ب الربازيلي اإىل الفوز 
باللقب العاملي ال�ضاد�ض يف تاريخه من خالل الن�ضخة 
احلالية لبطولة كاأ�ض العامل، واملقامة يف رو�ضيا حيث 
يطم��ح الفري��ق اإىل حم��و اآث��ار الهزمي��ة الثقيل��ة 1 � 7 
الت��ي مني بها اأمام نظ��ريه االأملاين يف املربع الذهبي 

للمونديال املا�ضي عام 2014 بالربازيل.
وكان من املمك��ن اأن يلتقي املنتخب الربازيلي نظريه 
االأمل��اين االثنني يف مواجهة ثاأرية بالدور الثاين )دور 
ال�ضت��ة ع�رص( للموندي��ال احلايل ولك��ن منتخب كوريا 
اجلنوبي��ة فج��ر ك��ربى مفاج��اآت املوندي��ال احل��ايل 
واأط��اح بالفريق االأملاين حام��ل اللقب من الدور االأول 
بالتغل��ب عليه 2 � 0.  وبهذا، يلتقي املنتخب الربازيلي 
االثنني نظ��ريه املك�ضيكي الذي احتل املركز الثاين يف 
املجموع��ة ال�ضاد�ضة. وافتقد املنتخب الربازيلي جهود 

جنمه ال�ضهري نيمار يف املباراة اأمام املنتخب االأملاين 
مبوندي��ال 2014 . ولك��ن، م��ن املنتظ��ر اأن يخو���ض 
نيم��ار مب��اراة الفري��ق اأم��ام نظ��ريه املك�ضيك��ي غ��دا 
االثن��ني يف مدين��ة �ضامارا �ضمن الت�ضكيل��ة االأ�ضا�ضية 
للم��درب تيت��ي، حيث تب��دو �ضف��وف الفري��ق مكتملة 
قب��ل ه��ذه املب��اراة. وكان مار�ضيلو خرج م��ن مباراة 
الفري��ق اأم��ام �رصبيا يف اجلولة الثالث��ة من مباريات 
املجموع��ة اخلام�ضة ب�ضبب معاناته من تقل�ض ع�ضلي 
يف الظه��ر بع��د ع���رص دقائق فق��ط من بداي��ة املباراة، 
ولك��ن رودريجو ال�ضم��ار طبيب الفري��ق �ضاعد الالعب 
عل��ى التخل���ض م��ن االإ�ضاب��ة �رصيعا لي�ضب��ح جاهزا 
ملب��اراة الي��وم. وي�ضعر املنتخب املك�ضيك��ي بال�ضعادة 
لبقائ��ه يف املونديال رغم الهزمي��ة 3 � 0 اأمام ال�ضويد 

يف اجلولة الثالثة من مباريات الدور االأول.
وق��ال اأندري�ض ج��واردادو جنم الفريق: "م��ا من �ضيء 
اأف�ض��ل من كتاب��ة التاريخ وما م��ن اأف�ضل من خو�ض 
مب��اراة حياتنا اأم��ام املنتخب الربازيل��ي الفائز بلقب 

كاأ�ض العامل خم�ض مرات �ضابقة".
وكان املنتخب��ان الربازيل��ي واملك�ضيك��ي التقي��ا يف 

دور املجموع��ات مبوندي��ال 2014 وانته��ت املباراة 
بالتع��ادل ال�ضلب��ي بف�ض��ل االأداء الراق��ي م��ن حار�ض 
املرم��ى املك�ضيك��ي جيريم��و اأوت�ض��وا ال��ذي �ضيحر�ض 
املرمى االثن��ني اأي�ضا. ك�ضف رودريجو ال�ضمار، طبيب 
منتخ��ب الربازي��ل، الي��وم ال�ضب��ت، عن موق��ف الظهري 
االأمي��ن دانيلو م��ن امل�ضاركة اأم��ام املك�ضي��ك، بعد غٍد 

االإثنني، يف ثمن نهائي كاأ�ض العامل.
وكان دانيلو تعر�ض الإ�ضابة يف فخذه، ولكنه �ضيكون 
جاه��ًزا للم�ضاركة اأم��ام املك�ضي��ك يف دور ال�ضتة ع�رص 
لكاأ���ض العامل. واأ�ض��اف ال�ضمار "دانيل��و جاهز للعب. 

تدرب اليوم وبات متاحا اأمام املدرب تيتي".
وال يزال مار�ضيل��و، الذي عانى من تقل�ضات يف ظهره 
بع��د دقائ��ق من بداي��ة مب��اراة الربازي��ل و�رصبيا يف 
ختام دور املجموعات، يتعافى لكنه مل ي�ضبح جاهزا.
وتابع طبيب الربازي��ل "مار�ضيلو اأجرى تدريبه البدين 
االأول وكان عل��ى ما يرام. نح��ن متفائلون مب�ضاركته 
يف ج��زء م��ن املب��اراة". وال ي��زال اجلن��اح دوجال�ض 
كو�ضتا يتلقى العالج لكن��ه لن يكون متاحا للم�ضاركة 
يف مباراة، يوم االإثنني، يف �ضمارا. وت�ضدرت الربازيل 

املجموع��ة اخلام�ض��ة و�ضتلتق��ي م��ع املك�ضي��ك ث��اين 
املجموعة ال�ضاد�ضة.

اأن يطم��ح  املك�ضيك��ي  املنتخ��ب  م��ن ح��ق  واإذا كان 
يف مزي��د م��ن احل��ظ للبق��اء يف البطولة عل��ى ح�ضاب 
املنتخ��ب الربازيلي، فاإن منتخب الياب��ان يحق له اأن 
ي�ضعر بنف�ض االإح�ضا�ض بعدما ح�ضم بطاقة تاأهله للدور 
الثاين عل��ى ح�ضاب املنتخب ال�ضنغ��ايل بف�ضل الفارق 
يف عدد البطاقات ال�ضفراء التي ح�ضل عليها كل فريق 

يف مبارياته بالدور االأول.
ويلتقي املنتخ��ب الياباين غدا نظ��ريه البلجيكي الذي 
ت�ضدر جمموعته يف ال��دور االأول بالفوز يف مبارياته 

الثالث.
للمنتخ��ب  الفن��ي  املدي��ر  مارتيني��ز،  روبرت��و  وق��ال 
البلجيك��ي ع��ن املب��اراة ال�ضابق��ة ب��ني الفريق��ني يف 
2017: "نع��رف املنتخ��ب الياب��اين الأنن��ا واجهن��اه 
وديا منذ فرتة لي�ضت ببعيدة". وكان املنتخب الياباين 
ق��د قلب تاأخره مرت��ني يف املباراة اأم��ام ال�ضنغال اإىل 
تعادل ثمني 2 � 2 موؤكدا اأنه مل يعد الفريق الذي ي�ضهل 

التغلب عليه.
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